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    សសរកីារ                                                                                                                          ថ្ងៃទី ២ កុេភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ធ្លា ប់ចុុះផ្សាយ កន ុងកាសសត « សមែរសាធ្លរណរដ្ឋ » ថ្ងៃសៅរ៏ ទី១៦ វិ ច្ចកាការ ១៩៧៤ 

សង្គ្រា មឈ្លា នពាន ដែល បង្កើតង ើ្ ងោយពួកកុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិន មានយួនខា្ង ើ ្ 
ជា ងមងលា ្ និ្ ចិនកុមមុយនិសត ជា អ្នកគាំទ្រង ោះ កាំពុ្ ដតបនត ឥតទ្ាកទ្ានត ងៅ
ទ្រងរសយួនខា្តបូ្ ង ោះបី កិចចទ្ពមងទ្ពៀ្បញ្ច ប់សង្គ្រា ម ទ្តូវបាន ចុោះហតថងលខា 
អ្ស់រយៈងពល  ិតពីរឆ្ន ាំងហើយកង៏ោយ។ ងោយដ កងៅាធារណ្រែឋដមមរ សង្គ្រា មងនោះ 
មាន សភាព លន់ដតាហាវខាា ា្ំ ង ើ្ ងរៀ្រាល់ថ្ងៃង ោះបី រោឋ ភិបាល ាធារណ្រែឋដមមរ 
បាន ង្វើងសចកតីអ្ាំពាវ វ មួយងលើក ជា ពីរងលើក សុាំអ្ងញ្ជ ើញ ទ្កុមដមមរមាា ្ងរៀត ចូលរួម 
អ្្ាុយតុចរចា ងែើមប ីបញ្ច ប់ សង្គ្រា មដែល បាន ាំមក នូវ រុកាងវរ  ងខាា ចផ្សា ែល់ ទ្រជា
រាង្គ្សតដមមរសាូតទ្ត្ ់អ្ស់ងពល ិត ៥ឆ្ន ាំ ងហើយក៍ងោយ។ 

ងតើសង្គ្រា មងនោះ ងកើតង ើ្ ងោយារអ្វ ី? កនុ្ លកាណ្ៈដបបណា ? និ្  កនុ្ ងគល
ងៅអ្វដីែរ ? 

មតិអ្នតរជាត ិមួយភាគ ទ្រដហល ជាងៅមាន លរទ្សពិចទ្សពឹល កនុ្ងរឿ្ងនោះងៅ
ង ើយ។ រឯីមតិជាតិ មួយភាគតូច កង៏ៅពុាំ ន់យល់ ឬ « ង្វើមិនយល់ » ចាំងពាោះ
ងរឿ្ងនោះដែរ។ មុននឹ្ ងៅែល់ ងសចកតីសននិោឋ ន ងែើមប ីជា ចងមាើយ ចាំងពាោះ សាំណួ្រ
ខា្ងលើងនោះ ងយើ្ សូមរ ាំលឹក អ្ាំពី មូលងហត ុ្ាំចមប្ ពីរយ៉ា ្ ថ្ន សង្គ្រា ម ដែល
ងកើតង ើ្ ងៅកនុ្ ាធារណ្រែឋដមមរ ជា្ បួនឆ្ន ាំ មកងហើយងនោះ។ មូលងហតុ្ាំ រី

មលូហេត ុនៃ សង្គ្រា ម ហៅ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ 
សរងសរ ងោយ ងោក ថាច់ ដភន 
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១ គឺ យួនខា្ង ើ ្ ដែល ជា ទ្រងរសកុមមុយនិសត ដតមួយគត់ ងៅ ឧបរវីឥណ្ឌូ ចិន
មាន បាំណ្្ ច្ ់ងលប ទ្តបាក់ ទ្រងរស  ា្ំ បី ងៅ ិតខា្មាួន ដែល មិនដមន ជា
កុមមុយនិសត គឺ ងវៀតណាមខា្តបូ្ ោវ និ្ ដមមរ ងែើមប ីបញ្ចូល ទ្រងរស  ា្ំ បី
ងនោះ ងៅកនុ្ « សហពនធ កុមមុយនិសត ឥណ្ឌូ ចិន » ងទ្លមលរែឹក ាំ និ្ ទ្តួតទ្ា
ផ្ទា ល់ របស់ យួនខា្ង ើ ្ ទ្សប ាមបណាត ាំ របស់ ងខាម ច ហូ ីមិញ។ មូលងហតុ ្ាំ
រី២ គ ឺងសចកតីងោភលន់ ឥតទ្ពាំដែន របស់ ងសតចសីហនុ ដែល ទ្តូវ ទ្រជារាង្គ្សត
ដមមរ ហូតររ ពី តាំដណ្្ទ្រមុមរែឋ។ គឺ បណាត ល មក ពី មូលងហត ុ្ ាំ ពីរ ងនោះងហើយ
ដែល បាន ង្វើឲ ទ្រជារាង្គ្សតដមមរ ដែល ជា ទ្រជារាង្គ្សត សាូតទ្ត្ ់ងសនហាសនតិភាព
ទ្រលន់ យក នងយបាយ អ្ពាទ្កឹត និ្ លន់ ទ្ពោះពុរធាស  ទ្តូវ ររួល រ្
ងទ្គោះ ងោយ អ្យុតតិ្ម៍ កនុ្សង្គ្រា ម ឈ្លា នពាន ាា្ំ ពី ឆ្ន ាំ ១៩៧០ រហូត មករល់
ថ្ងៃងនោះ ងៅ ពុាំ ន់ចប ់ងៅង ើយ។ 

ងហតអុ្វ ីក ៏មាន លររមាា ក ់ងសតចសហីន ុងចញព ីមមុតាំដណ្្ ? 

ងែើមប ីង្ាើយនឹ្ សាំណួ្រងនោះ ងយើ្ សូមវិល ងៅរក ទ្រវតតិាង្គ្សត និ្ ទ្ពឹតតិលរណ៏្
្ាំៗ មុន ថ្ងៃ១៨ មី  ១៩៧០។ ងសតចសីហនុ បាន លន់អ្ាំណាចផ្ទត ច់លរ អ្ស់រយៈ
ងពល១៥ឆ្ន ាំ។ ពីឆ្ន ាំ១៩៤១ែល់ឆ្ន ាំ១៩៥៥,សីហនុបានែឹក ាំទ្រងរសកនុ្ឋានៈជា 
មហាកសទ្ត។ ពី ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ ែល់ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ជា រែឋមង្គ្នតីរី១។ ពី ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ែល់
ឆ្ន ាំ ១៩៧០ កនុ្ ឋានៈ ជា ទ្រមុមរែឋ។ ងហតុអ្វី កនុ្រយៈងពល ៣០ឆ្ន ាំ សីហនុ មាន
ឋានៈ ជា មហាកសទ្តផ្ស្ ជា រែឋមង្គ្នតីរី១ផ្ស្ ងហើយ ទ្រមុមរែឋផ្ស្ យ៉ា ្ែូងចនោះ ? 
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ងរឿ្ងនោះ ងគ ពុាំមានអ្វី គួរឲ ង្ឿ្្ៃល់ងរ។ ងោយ ែឹ្ ថា កនុ្ ឋានៈ ជា មហា
កសទ្ត អ្ាំណាច របស់ មាួន ទ្តូវ ឋិត ងៅកនុ្ ទ្ពាំដែន ចង្អៀត ច្អល់ ពី ងទ្ពាោះ កិចច
លរែឹក ាំរែឋ ទ្តូវ ធាា ក់ ងៅកនុ្ កណាត ប់ថ្ែ ថ្ន រែឋមង្គ្នតីរី១ ងហើយ ងោយ មក ពី
ងមើល ង ើញ លរវិវតតន ៏របស់ ាកលងោកងឆ្ព ោះ ងៅ រក របបទ្រជា្ិបងតយយ បាន
ជា ងៅ ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ ងសតចសីហនុ បានោក់រា យ ងហើយ ងផ្សារ ងៅឲឪពុក របស់មាួន។ 
ចាំដណ្ក សីហនុ ក ៏បាន ាា្ំ  មាួនឯ្ ជា រែឋមង្គ្នតីរី១ វិញ។ ប ា ប់ ពី ងសតច សុរា
ទ្មិត ជា ឪពុក របស់មាួន ាា ប់ងៅ ងៅ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ងោយ ពុាំ បាន ដត្ាា្ំ  ងសតច
ណាមួយ ទ្គ្ រា យបនត សីហនុ ដែល បាន សងទ្មចចិតត ោក់ រា យ ងៅ ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ 
ងហើយ សបងដសបរ ថា នឹ្មិនង ើ្ ងាយរា យ ងរៀតងរង ោះ ក ៏បាន ាា្ំ មាួន ជា 
« ទ្រមុមរែឋ » វិញ ងោយ បញ្ជជ  ឲ រែឋសភាង្វើ លរដកដទ្រ រែឋ្មមនុញ្ញ ឲទ្សបាម
បាំណ្្ ងោភ អ្ាំណាច របស់មាួន ចាប់ ាា្ំ  ពី ថ្ងៃ រី១២ មិងុ  ឆ្ន ាំ ១៩៦០ រហូត
ែល់ ថ្ងៃ ១៨ មី  ១៩៧០ ដែល ទ្តូវ ធាា ក់ ពី តាំដណ្្ ងោយារ ដត អ្ាំងពើកបត់
ជាតិ របស់មាួន ដែល ទ្រជារាង្គ្សតដមមរ ពុាំអ្ត់ឪនឲបាន។ ពី ងទ្ពាោះ កនុ្ កាំ ុ្ងពល
លន ់អ្ាំណាច ជា ទ្រមុមរែឋផ្ទត ច់លរ ដែល ឥតមាន កាំណ្ត់ទ្ពុាំដែន អាណ្តតិ និ្
អ្ាំណាចង ោះ, សីហនុ បាន ចាត់ដច្ កិចចលរ និ្ នងយបាយ របស់ទ្រងរសាម 
ដត អ្ាំងពើចិតត។ សីហនុ ចាត់រុក យួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ដែល ជា សទ្តូវ 
របស់រាង្គ្សតដមមរ ងហើយ ដែល ធាា ប់ បានងលបទ្តបាក់ រឹកែីដមមរ អ្ស់មួយភាគ្ាំ 
លល ពី អ្តីតលលង ោះ ថា ជា « ប្រអូន » និ្ ជា « មិតត » របស់មាួន។ ជា
ពិងសស ចាប ់ាា្ំ  ពី ឆ្ន ាំ ១៩៦៥ សីហនុ បាន កបត់នឹ្ នងយបាយ អ្ពាទ្កឹតដមមរ
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ងោយ អ្នុញ្ជញ តឲ រ័ពយួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ចូលមកាា្ំ  មូលោឋ នសឹក
ពាសងពញ កនុ្រឹកែីដមមរ ជា ពិងសស កនុ្ងមតតដមមរ ា្ំ ឡាយ ងៅ ដប៉ាកខា្ងកើត
ាា្ំ  ពី រតនគីរ ី រហូត មាត់សមុទ្រ ងែើមប ីឲពួកងនោះ ងចញងៅ វាយទ្រហារ ងវៀត
ណាមខា្តបូ្។ ងទ្ៅពីងនោះ សីហនុ បាន អ្នុញ្ជញ ត ងោយ សមាៃ ត់ ឲយួន ខា្
ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ងទ្រើទ្ាស់ កាំព្ដ់ផ្ស កាំព្ង់ាម ងែើមប ីែឹក ាំ ងទ្គឿ្អាវុ្ និ្
ទ្គប់រ ាំងសវ យក ងៅផ្សតល់ ឲក្រ័ព របស់មាួន ង្វើ សង្គ្រា មឈ្លា នពាន ងៅ ងវៀតណា
មខា្តបូ្។ ងោយ បាន ងសចកតីអ្នុញ្ជញ ត ពី សីហនុ ាមរយៈ ថ្ន កិចចទ្ពមងទ្ពៀ្
សមាៃ ត់មួយ ពួករ័ពយួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ដែល ចូលមក ាា្ំ រី ងៅងលើ 
រឹកែីដមមរ បាន ទ្រលន់ ឫកពា ជា មាច ស់ ងលើរឹកែីងនោះ ដតមត្។ ពួកងគ បាន លួច
រាន ់យក ងភាគផ្សល របស់រាង្គ្សតដមមរ ាម អ្ាំងពើចិតត ងែើមប ីយក ងៅ ចិញ្ច ឹមរ័ពមាួន
កាំពុ្ ង្វើ សង្គ្រា មងៅ ងវៀតណាមខា្តបូ្។ មិនដតប៉ាុងណាណ ោះ ពួកឈ្លា នពាន  ា្ំ
ងនោះ បាន ង្វើ បាប ិោះជាន់ រាង្គ្សតដមមរសាូតទ្ត្ ់ ដែល មិនងពញចិតតនឹ្មាួន ងោយ
ឥត មាន លររដអ្្អ្វី ងាោះង ើយ។ ងៅចាំងពាោះមុម សភាពលរណ៍្ ដបបងនោះ ទ្រជា
រាង្គ្សតដមមរ ជាពិងសស ទ្រជាពលរែឋ ងៅ តាំបន់  ា្ំ ឡាយ ដែល រ័ពយួនខា្ង ើ ្
និ្ ងយៀកកុ្ ចូល លន់លប់ ងកើត កតីងៅត ទ្កហាយ យ៉ា ្ខាា ា្ំ ។ បាតុកមម ជា ងទ្ចើន
កប៏ានផ្សាុោះង ើ្ ទ្រឆ្ា្ំ នឹ្ វតតមាន របស់ រ័ពយួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ងៅងលើ
រឹកែីដមមរ។ ជា ែាំបូ្ បាតុកមម ផ្សាុោះង ើ្ ងៅ ងមតតាវ យងរៀ្ ងៅ ថ្ងៃ រី៨ មី 
១៩៧០។ ងៅ ថ្ងៃ ប ា ប់មក បាតុកមម រងបៀបងនោះ ក ៏បាន រាលោល មក ែល់ ទ្កុ្
ភនាំងពញ និ្ ងមតតងទ្ៅ មាោះងរៀត។ ជា ពិងសស ងៅ ថ្ងៃ១១ មី  ១៩៧០ បាតុកមម



5 
 

ឧប សៅ សង្ហា  
២០ សេសា ២០១៦ 
 

ែ៏ គទ្គឺកគងទ្គ្ បាន ផ្សាុោះង ើ្ ងទ្រៀបបាននឹ្ រឹក ហូរ បាក់រាំនប់ ពុាំ មាន អ្វី អាច
រប់ បាន ទ្រឆ្ា្ំ នឹ្ ាថ នរូត យួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ងៅ កណាត ល ទ្កុ្
ភនាំងពញ ដតមត្។ កនុ្បាំណ្្ សទ្មុោះសទ្មួល ងៅ ថ្ងៃ១២ មី  រោឋ ភិបាលងទ្ាច
ទ្ស្ជ់ាត ិ លលងណាោះ បាន ងសនើសុាំឲយួនខា្ង ើ ្និ្ងយៀកកុ្,ែកក្កមាា ា្ំ
របស់មាួនងយងចញពីរឹកែីដមមរឲអ្ស់ងៅទ្តឹមថ្ងៃ១៥មី ១៩៧០។ ដត យួនខា្
ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ឥតបានយកចិតតរុកោក់ ែល់ ងសចកតីងសនើ របស់ ដមមរងនោះងរ។ 
ងៅ ទ្ពឹក ថ្ងៃ១៦ មី  បាតុកមម ែ៏្ាំមួយ កប៏ានផ្សាុោះង ើ្ ជា ងមី  ងរៀត ងៅ ទ្កុ្
ភនាំងពញ  ម រ ឲរ័ពយួនខា្ង ើ ្ ងយៀកកុ្ ឆ្ប់ងយងចញ ជា ទ្រពីរឹកែីដមមរ។
ងោយ ច្ ់ងោោះទ្ាយ បញ្ជា ងនោះ ឲបានឆ្ប់រហ័ស និ្ ងោយ សនតិវិ្ី រោឋ ភិបា
លដមមរ ក ៏បាន ងសនើ ងបើក កិចចចរចាមួយ ងលើកងរៀត ងៅ ថ្ងៃ១៦ មី  ងនោះជា មួយ
នឹ្ ពួកតាំណា្ យួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ងៅភនាំងពញ។ ប៉ាុដនត ែូច ងគបានែឹ្
ទ្ាប់ងហើយថា,កិចចចរចាង ោះ ពុាំ បាន ហុច ផ្សល នូវ លរធផ្សល អ្វីបនតិចបនតួចងាោះ
ងរ ងោយ ពួកខា្ យួនកុមមុយនិសត ងៅ ដត ទ្រលន់ អាករបកិរយិ រ ឹ្ តអឹ្នឹ្ ោក់
ពុតែដែល ជាពិងសស ពួក ងគ បានងគចងវោះ មិនទ្ពម និយយ អ្ាំពី បញ្ជា  ែកក្
រ័ព ឈ្លា នពាន របស់ងគ ងចញ ពី រឹកែីដមមរ ដែល ជា កមមវតថុ ដតមួយ ថ្ន កិចចចរចា
ង ោះងរៀតផ្ស្។ ពួកងគ បាន ង្ាើយ  ា្ំ ទ្ពងហើនថា រ័ពងគ ដែល ចូលមកាា្ំ  ងលើ
រឹកែីដមមរង ោះ គឺ បាន ររួល ងសចកតីអ្នុញ្ជញ ត ពី ងសតចសីហនុ។ ងៅមុម សភាព
លរណ៏្ ែ៏្ៃន់្ៃរ ដបបងនោះ ទ្កុម អ្នកែឹក ាំដមមរ ងពលង ោះ ក ៏បាន ង្វើ ងសចកតីរាយ
លរណ៏្ ងផ្សញើ  ងៅ ងសតចសីហនុ ដែល កាំពុ្ ពាបាលងរាគ ងៅ ទ្រងរសបារាា្ំ  ងែើមបី
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ទ្ាប់ អ្ាំពី ងហតុលរណ៏្ ដែល ងកើតង ើ្។ ដត គួរឲាត យ កនុ្ ារូរងលមមួយ
ចាប់ ងផ្សញើ  មក ពី ទ្កុ្បារសី ៏តប មកអ្នកែឹក ាំ ងៅកនុ្ ទ្រងរស វិញ សីហនុ មិន
ទ្តឹម ដត ងចញមុម លន់ង ើ ្ យួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ ដងម  ា្ំ  បាន ងចារ
បាតុករដមមរ ដែលទ្រឆ្ា្ំ នឹ្ វតតមាន ថ្នរ័ពងយៀកកុ្ យួនខា្ង ើ ្ កនុ្រឹកែីដមមរ 
ថា ជា ពួក « កបត់ជាតិ » ង្វើ ាម ដមស ញាក់ញុោះញ្ ់របស់ ចទ្កពតតិអាងមរលីា្ំ ។ 
សីហន ុបាន ងភាច ថា មាួន ជា ដមមរ ងហើយ ងភាចនឹកគិត ែល់ ទ្រងយ នជ៏ាតិ ជា ្ាំ
ដបរ ងៅលន់ង ើ ្ ពួកសទ្តូវនឹ្ ទ្រជារាង្គ្សតដមមរ ងៅវិញ។ ងៅ ចាំងពាោះមុម ឥរយិ
បឋ កបត់ជាតិ របស់ ងសតចសីហនុ សភា ា្ំ ពីរ គឺ រែឋសភា និ្ ទ្កុមទ្ពឹការាជា
ណាចទ្ក រួមទ្រ ុាំ  ងៅ ថ្ងៃ១៨ មី  ១៩៧០ បាន ង្វើ លរសងទ្មចចិតត ជា ឯកចជ
នតទ្រលស រមាា ក់ ងសតចសីហនុ ងចញពី តាំដណ្្ ទ្រមុមរែឋ ទ្សបាម មាទ្ា ១២២
ថ្ន រែឋ្មមនុញ្ញ ឆ្ន ាំ ១៩៤៧។ 

ងោយ ងៅត ទ្កហាយនឹ្ ទ្រជារាង្គ្សតដមមរ ាម រយៈ ថ្ន សភា  ា្ំ ពីរ ដែល បាន
រមាា ក់ មាួន ងចញពី មុមតាំដណ្្ សីហនុ ក ៏បាន ផ្សាយារមួយចាប់ ពី ទ្កុ្ ងប៉ា
លា្ំ  ងៅ ថ្ងៃ២៣ មី  ១៩៧០ អ្ាំពាវ វ ងៅ ក្រ័ពយួនខា្ង ើ ្ ងយៀកកុ្
ដែល បាន មកាា្ំ រី ពាសងពញ ងលើ រឹកែីដមមរ ទ្ាប់ ាម លរសមគាំនិត របស់
មាួនង ោះ ឲងបើក លរវាយទ្រហារ ទ្រងរសដមមរ ងែើមប ី ួយមាួន ឲវិលទ្ត ប់ មកលន់
អ្ាំណាចវិញ។ ាម ងសចកតីអ្ាំពាវ វ ងៅ របស់ ងសតចកបត់ជាតិ ងឈ្លម ោះសីហនុ
ដែល ទ្តូវ រាង្គ្សតដមមរ រមាា ក់ពី តាំដណ្្ងនោះ រ័ពយួនខា្ង ើ ្ និ្ ងយៀកកុ្ កប៏ាន
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ចាប់ងផ្សតើ ម ងបើក លរវាយទ្រហារ យ៉ា ្ងចញមុម និ្ យ៉ា ្ាហាវ ថ្ទ្ពថ្ផ្សស កនុ្
ទ្រងរសដមមរ ាា្ំ  ពី ថ្ងៃ២៩ មី  ១៩៧០ រហូតមក។ 

ឥ ូវងនោះ បួន ឆ្ន ាំ ាា យ កនា្មកងហើយ សីហនុ ឋិត ងៅ ឯ ទ្កុ្ងប៉ាលា្ំ  លា យ 
មាួន ជា អាយ៉ា្ របស់ ទ្កុ្ងប៉ាលា្ំ  និ្ ទ្កុ្ហាណូ្យ ដែល រុក ងទ្រើទ្ាស សាំរាប់
ដផ្សនលរ ពទ្្ិច រឹកែី និ្ មង គមវិជាជ  របស់ងគ។ ចិនកុមមុយនិសត និ្ យួនខា្
ង ើ ្ បាន ផ្សតល់លុយលក់ និ្  ាំ នួយ ទ្គប់ដបបយ៉ា ្ ែល់រោឋ ភិបាល និរងរស 
របស់ សីហនុ សាំរាប់រស់។ ងគលបាំណ្្ របស់ សីហនុ គឺ ច្ ់វិលទ្ត ប់ មកលន់
អ្ាំណាចវិញ ងទ្លម លរដហហម លរពារ ថ្ន រ័ពយួនខា្ង ើ ្,ងយៀកកុ្ និ្ 
ងទ្លម កាស់បាា្ំ  របស់ ចិនកុមមុយនិសត ងោយ មាន ងភា្ម៉ាុ្ាយ ដហ កាំែរផ្ស្។ 
កនុ្ សមាា សនម៏ួយ ដែល បាន ង្វើ ជាមួយ អ្នកលដសត ទ្សី ជាតិអ្ុីាលី មាន ក់
ងឈ្លម ោះ អ្ូលីយ៉ា ណា ហាវ ឡាសុី ងហើយ ដែល ទ្តូវ បាន លដសត អ្ឺរុប និ្ អាសុី 
ជាងទ្ចើន ងលើក យក ងៅ ផ្សាយ ជាហូរដហ ងៅងែើម ដម កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៧៣ សីហនុ
បាន ទ្រលស ថា មាួន ង្វើ សង្គ្រា ម ងែើមប ីឲទ្រងរសដមមរ លា យ ងៅ ជា ទ្រងរស
កុមមុយនិសត ដត កនុ្ ងពល ជា មួយគន ង ោះ សីហនុ ក ៏បាន ទ្រលសដែរថា ទ្រជារា
ង្គ្សតដមមរ ជា្ ៩០ ភាគរយ មិនដមន ជា កុមមុយនិសត ងរ។ 

ងតើ សីហន ុអាច សងទ្មច ែូច បាំណ្្ របស់ មាួន ងទ្រៀបបាននឹ្ លរយល់សរតិ រាវ
មជុល កនុ្ បាតសមុទ្រងនោះបាន ដែរឫងរ ? ងនោះជា សាំណួ្រ ដែលងយើ្ សុាំរុក លរៈ
 ូន មិតត អ្នកអាន ង្ាើយ ងោយ មាួនឯ្ងៅចុោះ។ ងយើ្ ទ្គន់ ដត សូម រ ាំលឹក ថាងៅ 
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ងពល ងែក យល់សរតិ យ៉ា ្ងនោះ សីហនុ ទ្ាកែ ជា ងភាចនឹកគិត ថា មាួន ទ្តូវ ងគ 
យក មក ងទ្រើទ្ាស់ កនុ្ មួយរយៈ ងែើមប ីទ្គន់ ដត ង្វើ ជា  ប់ដ  បិរបាា្ំ  នូវ 
ដផ្សនលរ ឈ្លា នពាន របស់ ពួកកុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិនប៉ាុងណាណ ោះ។ សីហនុ ងភាច គិតថា 
មាួន ជា អ្វីងហើយ ងហើយ ងភាច គិត ថា « ទ្រសិនងបើ ទ្រងរសដមមរ លា យ ងៅ ជាកុមមុយ
និសត ែូច លរយល់សរតិដមន » ងតើ មាួន សីហនុ អាច ចូលចុោះ ជា មួយនឹ្ពួក ដមមរ
ទ្កហម ដែល ទ្កុ្ហាណូ្យ បានបណ្តុ ោះបណាត ល សាំរាប់ឲបាំងរ ើនងយបាយ ពទ្្ិច
រឹកែី និ្ មង គមវិជាជ  របស់ងគ ង ោះដែរឫ ? អ្នកណា ក ៏ ងៅចាាំ បានដែរ ថា 
លល ងៅ លន់អ្ាំណាចផ្ទត ច់លរ សីហនុ ធាា ប់ ចាត់ រុកពួក ដមមរទ្កហម ជា ពួក  ន 
« កបត់ជាត ិ» ថា ជា សទ្តូវ ាា ប់រស់ របស់មាួន ដែល មិនអាច រស់ ងៅងទ្លម 
ែាំបូល ដតមួយបាន។ កនុ្ ារ ដងា្ ាមវិរយុ លល ពី ថ្ងៃ៥តុោ ១៩៦៨ សីហនុ 
លលងៅ ជា ទ្រមុមរែឋ បាន និយយ ងៅ លន់ អ្ស់ងោកហ ូ នឹម, ហ ូ យន់, ងមៀវ 
សាំផ្សន, ងភាគ ឆ្យ ងហើយ និ្បកសពួកថា៖ « .មញុាំសីហនុនឹ្ទ្រយុរធ ទ្រឆ្ា្ំ រល់
នឹ្ អ្ស់ងោក  ា្ំ ង ោះ រហូត ែល់ រីបញ្ច ប់, រហូតែល់ ងពលណា ង្វើ ឲផ្សុត 
កាំពូ  ដមមរ ដែល មិនដមនដមមរ, ង ោះបី សីហនុមញុាំ ទ្តូវ ាា ប់ កង៏ោយ... »។ 

ាមពិត សីហនុ ទ្ាកែ ជា ងៅ ចាាំ ពាកយ សាំែី  ា្ំ ងនោះ របស់មាួន ជា្ នរណា
 ា្ំ អ្ស់។ កប៏៉ាុដនត សីហនុ ទ្តូវ កបត់សាំែីឯ្ យក លរយល់សរតិ ជា លរពិត ងហើយ
សុមចិតត ងលប ទ្គប់ទ្គួស  ាំ នួស ទ្គប់សករ ជា ជា្ ងៅ មាត់រាំងនរ។ សីហនុ ែឹ្
ចាស ់ថា មាួន នឹ្ទ្តូវងគងបាោះប្ង់ចាល ងៅ ងពលណា ពួក កុមមុយនិសត សងទ្មច
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នូវ ងគលបាំណ្្ របស់ងគ ងហើយ។ ក ៏ប៉ាុដនត ងោយ គាំនុាំ របស់ មាួន ច្ ់ស្សឹក
ទ្រជារាង្គ្សតដមមរ ដែល បាន រមាា ក់មាួន ពី មុមតាំដណ្្ សីហនុ ក ៏ ងពញចិតត ង្វើ
 ប់ដ  បិរបាា្ំ  នូវ គាំងរា្ លរឈ្លា នពាន របស់ ពួកកុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិន ង ោះបី
ែឹ្ ថា មាួន ពុាំអាចវឹលទ្ត ប់ មក លន់អ្ាំណាច វិញ កង៏ោយ។ 

កនុ្ សង្គ្រា ម ឈ្លា នពាន ដែល កុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិន បាន យក ងឈ្លម ោះ សីហនុ មក
ង្វើ ជា  ប់ដ ងនោះ ពួក ងគ បាន ងោស  ងបាកទ្ាស មតិអ្នតរជាតិ ថា ជា « ស
ង្គ្រា ម រ ាំងោោះ រឹកែីដមមរ ពី កណាត ប់ថ្ែ ថ្ន ចទ្កពតតិអាងមរលិា្ំ  »(sic) លរងោស 
ភូតភរងនោះ ជា ែាំបូ្ បានង្វើ ឲមតិាធារណ្ៈ មួយភាគ តូច ដែល កាំពុ្ បាន 
ែឹ្ លរពិត ឬ មិន ទ្ពមររួលលរពិត មាន លរយល់ទ្ច ាំ ង ឿ ាម  ា្ំ  ្្ិត្
្ល់។ ដត រី បាំផ្សុត លរពិត ងៅដត ជា លរពិត ដែល ពុាំ អាច ោក់ បាំបាា្ំ បាន។ 
កនុ្ រយៈ ងពល ៤ ឆ្ន ាំ កនា្មកងនោះ មតិ អ្នតរជាតិ លន ់ដត យល់ែឹ្ នូវ លរពិត
ងនោះ គ ឺសង្គ្រា ម ដែល ងកើតង ើ្ ងៅ កនុ្ទ្សុកដមមរ រហូត មក ែល់ងពលងនោះ ជា 
សង្គ្រា ម ឈ្លា នពាន ដែល ពួក កុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិន មាន យួនខា្ង ើ ្ ជា ងម
ងលា ្ ប្កង ើ្, កនុ្ ងគលបាំណ្្ ទ្ លក់ ទ្កហម រឹកែីដមមរ ប្ាាំ ឲរាង្គ្សតដមមរ
ររួល យក នូវ របប មង គមវិជាជ មួយ ដែល រាង្គ្សតដមមរ ពុាំ ច្ ់បាន  ល ់ ដត
ងាោះ។ ងនោះ ជា គងទ្មា្លរ របស់ ពួក បរងរស ឈ្លា នពាន កនុ្ ែាំណាក់លរ រី
១។ ងៅ ែាំណាក់លរ រី២ គឺ លលណា ទ្ លក់ ទ្កហមរឹកែីដមមរងហើយ ពួក 
ឈ្លា នពាន នឹ្អ្នុវតត បណាត ាំ របស់ ងខាម ចហូ ីមិញ គឺ បញ្ចូល ទ្រងរស  ា្ំ ៣ ងៅ
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អ្តីតឥណ្ឌូ ចិន ងៅកនុ្ « សហពនធកុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិន » ងទ្លម លរទ្តួតទ្ា 
ផ្ទា ល់ របស់ ទ្កុ្ហាណូ្យ។ ងពលង ោះងហើយ ដែល មាតុភូមិដមមរ ទ្រជាជាតិដមមរ
ពូ ាសនដ៏មមរនិ្ ទ្ពោះពុរធាស  នឹ្ទ្តូវ រោយាបសូនយ បាត់ងឈ្លម ោះ ពី
ពិភពងោក។ 

 ា្ំ ងនោះងហើយ ដែល ជា មូលងហត ុជា លកាណ្ៈ និ្ ងគលងៅ ថ្ន សង្គ្រា ម ដែល
ពួក កុមមុយនិសតឥណ្ឌូ ចិន បាន ប្កង ើ្ ងៅ កនុ្ ទ្សុកដមមរ កនុ្ រយៈងពល ជា្ ៤
ឆ្ន ាំ កនា្ងៅងនោះ៕ 

ថាច ់ដភន 
 

 


